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Platné znění zákona s vyznačením navrhované změny 

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve 

znění pozdějších předpisů 
 

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění 

zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 

Sb., zákona č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 

98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona 

č. 556/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 345/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 344/2013 

Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 302/2016 Sb. a zákona č. 

303/2017 Sb., se mění takto: 

 

… 

 

§ 18 

(1) Strany a hnutí nesmějí přijmout dar nebo jiné bezúplatné plnění 

a) od státu, nestanoví-li tento zákon jinak, 

b) od příspěvkové organizace, 

c) od obce, městské části, městského obvodu a kraje, 

d) od dobrovolného svazku obcí, 

e) od státního podniku a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního 

podniku, jakož i od osoby, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát; to neplatí, 

nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %, 

f) od právnické osoby s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského 

obvodu; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %, 

g) od obecně prospěšné společnosti, politického institutu a ústavu, 

h) z majetku svěřenského fondu, 

i) od jiné právnické osoby, stanoví-li tak jiný právní předpis, 

j) od zahraniční právnické osoby s výjimkou politické strany a fundace zřízené k 

veřejně prospěšné činnosti, 

k) od fyzické osoby, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li 

se o osobu, která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu. 

 

(2) Strany a hnutí nesmějí přijmout dar nebo jiné bezúplatné plnění, pokud by součet všech 

peněžitých darů, popřípadě peněžních částek odpovídajících obvyklé ceně7) daru nebo jiného 

bezúplatného plnění přijatých od jedné a téže fyzické osoby přesáhl v jednom kalendářním 

roce částku 3000000 Kč. Za jednu a tutéž osobu se považuje i právnická osoba, která je ve 

vztahu k osobě podle věty první osobou ovládající nebo ovládanou. Je-li dárce nebo 

poskytovatel jiného bezúplatného plnění členem strany nebo hnutí, považuje se za dar nebo 

jiné bezúplatné plnění i členský příspěvek v částce přesahující výši 50000 Kč. 

 

(3) Získají-li strany a hnutí dar nebo jiné bezúplatné plnění v rozporu s tímto zákonem, jsou 

povinny vrátit jej dárci, a to nejpozději do 1. dubna roku následujícího po roce, ve kterém jej 

získaly. Není-li vrácení možné, odvedou v téže lhůtě peněžní částku odpovídající peněžitému 

daru nebo jinému bezúplatnému plnění nebo obvyklé ceně7) věcného daru nebo jiného 

bezúplatného plnění do státního rozpočtu. Jedná-li se o peněžitý dar nebo jiné bezúplatné 

plnění, jsou strany a hnutí povinny vrátit jej včetně jeho úrokového zhodnocení ve výši 

diskontní sazby České národní banky platné ke dni vrácení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=171009)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424#f5894113
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424#f5894113


 

2 

 

 

(4) Každý dárce musí být identifikován údaji podle § 19h odst. 1 písm. h). 

 

(5) Dar nebo jiné bezúplatné plnění, jehož výše nebo obvyklá cena přesahuje částku 1000 Kč, 

může strana nebo hnutí přijmout pouze na základě písemné smlouvy. 

 

… 

 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a změna a doplnění 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., zákona č. 243/1999 Sb., zákona č. 

204/2000 Sb., zákona č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona 

č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., 

zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 

Sb., zákona č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 

59/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb., zákona 

č. 72/2018 Sb. a zákona č. 38/2019 Sb., se mění takto:  

 

… 

 

§ 16c 

Výdaje na volební kampaň 

(1) Výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech peněžních prostředků nebo jiných 

plnění ocenitelných v penězích, které kandidující politická strana, politické hnutí, koalice 

nebo nezávislý kandidát vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně. 

 

(2) Výdaje na volební kampaň nesmí přesáhnout 

a) pro volby do Poslanecké sněmovny částku 90000000 Kč 200 000 000 Kč včetně 

daně z přidané hodnoty, 

b) pro volby do Senátu částku 2000000 Kč včetně daně z přidané hodnoty za každého 

kandidáta, účastní-li se pouze prvního kola voleb, nebo částku 2500000 Kč včetně 

daně z přidané hodnoty, účastní-li se kandidát prvního i druhého kola voleb. 

 

(3) Do částky podle odstavce 2 se započítávají částky, které kandidující politická strana, 

politické hnutí nebo koalice, jejich kandidát anebo nezávislý kandidát uhradili nebo mají 

uhradit, včetně částek, které s jejich vědomím uhradily nebo se za ně zavázaly uhradit třetí 

osoby. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu 

nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího 

oceňování majetku státu. 

 

(4) Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí být známy všechny osoby, které ve prospěch 

kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo 

nezávislého kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly 

peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách se zveřejní na internetových stránkách 
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kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislého kandidáta údaje 

stanovené v § 16b odst. 3. 

 

… 
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